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ЛІСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


17.12.2014 р.	с. Лісове                                      № 28


Про план роботи  виконкому 
Лісівської сільської ради на 
перше півріччя 2015 року


         Заслухавши сільського голову про план роботи виконкому Лісівської сільської  ради  на  перше  півріччя 2015  року  та  керуючись  підпунктом 7, пункту 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради  в и р і ш и в :

	План роботи виконкому Лісівської сільської ради на перше півріччя 2015 року затвердити.



                           ( План роботи додається)




Сільський   голова                                                          М.А. Мельніченко

















                                 ПЛАН           РОБОТИ
виконавчого  комітету  Лісівської  сільської   ради  на  ПЕРШЕ   півріччя  2015  року


№ п/п
Зміст питання, що розглядається
Термін виконання
Відповідальні виконавці
Відмітка про виконання
1
Про забезпечення вимог  законодавства щодо розгляду звернень громадян за 2013 рік у виконкомі сільської ради
21.01.2015 р.
Ричкова І. В. – секретар виконкому

2
Про виконання делегованих повноважень з питань вчинення нотаріальних дій у виконкомі сільської ради
18.02.2015р.
Ричкова І. В. – секретар виконкому

3
Про виконання делегованих повноважень з питань реєстрації актів цивільного стану у виконкомі сільської ради
18.03.2015 р.
Ричкова І. В. – секретар виконкому

4
Про забезпечення вимог  законодавства, щодо розгляду звернень громадян за перший квартал 2014   року у виконкомі сільської ради
15.04.2015 р.
Ричкова І. В. – секретар виконкому

5
Про організацію підготовки школи та дитячого садка до нового навчального року
20.05.2015 р.
Назаренко М.М.–директор школи   Задирака  Л.Л. – завдитсадком 

6
Про організацію соціального обслуговування одиноких жителів села.
17.06.2015 р.
Ліщук  С.В., Величко О. Л. – соціальні працівники






Питання, які розглядаються в порядку контролю
1
Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих, як безробітні.
21.01.2015 р.
Мельніченко М.А. – сільський голова 

2
Про належну організацію обслуговування населення підприємствами торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку на території сільської ради
18.02.2015 р.
Ричкова І. В. – секретар виконкому

3
Про дотримання належного санітарного стану на території сільської ради
18.03.2015 р.
Мельніченко М. А. – сільський голова


4
Про організацію підготовки та проведення святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні
15.04.2015 р.
Підручна А.П.–директор СБК, Тихолоз М.Ф. – зав. бібліотекою 

5
Про організацію оздоровлення та літнього відпочинку учнів школи під час літніх канікул
20.05.2015 р.
Назаренко М.М.  – 
директор школи

6
Про стан надходження орендної плати за землю до сільського бюджету
17.06.2015 р.
Грицюк О.Д. – бухгалтер с/ради













Організаційно – масова робота

	Проведення подвірного обходу по уточненню записів в погосподарських книгах та забезпечити своєчасність здачі звітності у районний відділ статистики станом на 01.01 2015 року.

Постійно вносити зміни та уточнення в погосподарські книги за зверненнями громадян.
Забезпечення  своєчасний розгляд вхідної та вихідної документації, письмових та усних звернень громадян, доведення їх до виконавців, згідно резолюції,  подання  звітів  та  інформацій у  вищестоящі  органи.
Працівниками виконкому сільської ради дотримуватись затвердженого графіку роботи та графіку особистого прийому громадян.
Приймати участь в організації та проведенні свят визначених  державним законодавством. 
 Забезпечити виконання плану роботи виконкому сільської ради.


